
GXT 768 RGB LED strip

Publicatie datum: 25-07-2019 Artikelnummer: 22849
© 2019 Trust. Alle rechten voorbehouden. URL: www.trust.com/22849
Alle merknamen zijn geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. EAN-code: 8713439228496
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hoge resolutie afbeeldingen: www.trust.com/22849/materials

RGB LED-strip
#22849

RGB LED-verlichtingsstrip om uw configuratie spectaculaire lichteffecten te geven

Eigenschappen
• Verbeter het uiterlijk van uw pc-behuizing meteen met deze RGB

LED-strip
• Wordt gevoed via USB of molexstekker: Kan rechtstreeks op uw

pc/voeding worden aangesloten
• Zelfklevende voet, hecht aan vele oppervlakken
• Draadloze afstandsbediening om de kleur, helderheid en

lichtmodi in te stellen: knipperen, pulseren, vervagen en disco
• 16 vooraf gedefinieerde kleurmodi (inclusief wit)
• 30 cm lang, breed dimbereik en een levensduur van 50.000 uur

Wat zit er in de verpakking
• RGB LED-strip (30 cm)
• Afstandsbediening inclusief batterij
• USB-/Molex-voedingskabel (100 cm)
• Gebruikershandleiding
• Gamingsticker

Systeem vereisten
• USB- of Molex-aansluiting
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RGB LED-verlichtingsstrip om uw configuratie
spectaculaire lichteffecten te geven
Verbeter direct het uiterlijk van uw pc-behuizing of bureau
met deze RGB LED-strip. De perfecte methode om een
spectaculair lichteffect te creëren!

Lichtshow
U kunt de RGB-strip met de draadloze afstandsbediening
volledig naar wens instellen. Pas de helderheid aan en kies
een lichtmodus. Of u nu voor vervagende, knipperende of
discolichten gaat, met de 16 vooraf gedefinieerde kleuren ziet
uw pc er altijd goed uit.

Gemakkelijke aansluiting
U kunt de LED-strip aansluiten door deze bijvoorbeeld via USB
op uw pc aan te sluiten of rechtstreeks op uw PSU via de
Molex-aansluiting. De zelfklevende basis blijft aan veel
oppervlakken kleven, zodat u de strip perfect kunt plaatsen.
De strip heeft een lengte van 30 cm en gaat wel 50.000 uur
mee!
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ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

310 mm Width of main product
(in mm)

10 mm

Depth of main product
(in mm)

3.5 mm Total weight 34 g
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